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De Kleine Handelsvaart (KHV) onder de 
Nederlandse vlag is de laatste tijd nogal 
eens in het nieuws geweest. Het begon 
met een rapport waarin duidelijk werd 
gemaakt, dat de situatie in deze bedrijfstak 
van de zeescheepvaart zódanig was ver
slechterd, dat voor een belangrijk deel van 
de KHV-reders verder voortbestaan on
mogelijk zou worden, als niet op korte 
termijn maatregelen getroffen worden. 
D it loog er dus bepaald niet om. Het rap
port was afkomstig van de Vereniging van 
Nederlandse Reders in de Kleine Handels
vaart (VNRK) en bevatte in feite een door 
haar opgesteld urgentieprogramma voor 
deze bedrijfstak.
Overdreven voorstelling van zaken? 
Geenszins. U it het rapport komt duidelijk 
naar voren dat het water de KHV-reders 
to t aan de lippen is gestegen. Ofschoon -  
mede als gevolg van de investeringssteun 
op basis van de Investerings Premierege
ling Zeescheepvaart (IPZ) -  de Nederland
se KHV-vloot thans gerationaliseerd en in 
grote mate gespecialiseerd is, was het 
vrachtenpeil zó diep gezakt, dat aflossing 
en rente van leningen niet, en vaak de 
directe kosten slechts gedeeltelijk, bij el
kaar kunnen worden gevaren. Voor reders 
is dat vanzelfsprekend een precaire situa
tie, die het gevaar in zich bergt dat de 
bedrijfsuitoefening gestaakt moet wor
den. De scheepshypotheekbank wil zijn 
terugbetaling in de vorm van rente en 
aflossing en als dat niet meer gaat dan 
wordt het onderpand -  het schip dus -  
opgeëist en is het afgelopen. Ook leveran
ciers en havenkosten en zoveel andere 
kosten moeten op tijd worden betaald.

Overcapaciteit
Door de VNRK waren intussen al initiatie
ven genomen om internationaal -  en zo 
mogelijk in samenwerking met de betrok
ken landen-tot een regeling te komen om 
de overcapaciteit in de KHV te verminde
ren en daarmee het vrachtenpeil te steu
nen. Immers, minder aanbod van scheeps- 
ruimte oefent een opwaartse druk op de 
vrachtprijzen uit. Daarnaast worden ech
ter maatregelen noodzakelijk geacht om 
de (te) hoge exploitatiekosten onder de 
Nederlandse vlag te drukken. Het gaat hier 
met name om de loonkosten, waarvan de 
hoogte concurrentie met andere landen 
praktisch onmogelijk maakt. Wij komen 
daar nog op terug.
Evenals de KN RV is de VNRK het eens met 
de beleidsnota 'Wel varen onder Neder
landse vlag’. Weliswaar wordt de IPZ ver
lengd, maar niet op een niveau dat verge
lijkbaar is met de investeringssteun die in 
het buitenland voor deze bedrijfstak ter 
beschikking staat. In VNRK-kringen wordt 
trouwens betwijfeld of de Nederlandse 
KHV-reders in belangrijke mate kunnen 
investeren. Optimistisch blijven is een goe
de zaak, aldus het rapport, maar dan wèl in 
het besef dat op korte termijn de kans op 
overleven aanwezig blijft. De Beleidsnota 
geeft echter géén antwoord op de korte 
termijn problemen waarvoor de KHV-re
ders zich vandaag de dag gesteld zien.
De VNRK is van mening, dat de specialisa
tie van de Nederlandse KHV-vloot op de 
langere termijn gezien goede vooruitzich
ten biedt. D it ligt min of meer wel voor de 
hand, omdat het aanbod van gespeciali
seerde ladingen een groeiende tendens
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vertoont. Echter, op korte termijn moet 
de huidige crisis, ontstaan uit een jarenlan
ge depressie als gevolg van het achterblij
ven van de groei van de wereldhandel en de 
lage dollarkoers, overleefd worden. In de 
gespecialiseerde vaart is de situatie echter 
veel beter dan in de algemene vrachtvaart, 
maar toch nooit voldoende om rendabel te 
kunnen worden genoemd. Om deze reden 
blijft investeringssteun noodzakelijk voor 
vervanging, verdere specialisatie en voor 
de ombouw van tweedehands schepen. 
Hieruit volgt dus dat verdergaande steun
maatregelen nodig zijn om de vloot aan het 
varen te kunnen houden en het de bedrijfs
tak als geheel mogelijk te maken zijn be
langrijke rol voor de Nederlandse econo
mie te kunnen blijven vervullen. Daarbij 
moet er nóg eens de nadruk op worden 
gelegd dat de IPZ gehandhaafd moet wor
den op het voormalige niveau. Is dit niet het 
geval dan zal dit to t gevolg hebben dat 
vervanging, specialisatie en ombouw in de 
verdrukking komen.

EG Scheepvaartpolitiek
Er is echter nog een andere zaak die de 
aandacht vraagt. Het ontbreken van een 
EG-scheepvaartpolitiek belemmert de 
vrije toegang van de KHV-vaart to t de 
lading, onder meer in het zogenaamde 
cabotagevervoer. In december vorig jaar 
heeft de EG-Transportraad een aantal ont- 
werp-verordeningen voor een Europees 
zeescheepvaartbeleid goedgekeurd. Ech
ter werd de vrije cabotage daarvan uitge
zonderd, omdat op dit punt geen overeen
stemming kon worden bereikt. Grieken
land en Italië waren de dwarsliggers. Zij 
weigerden hun binnenlands kust- en de 
interinsulaire vaart op eigen te rrito ir vrij te 
geven voor de andere zeevarende EG- 
lidstaten. In het rapport van de VNRK, dat 
eind november vorig jaar verscheen, 
wordt daarover gezegd dat in de situatie 
van het cabotageverkeer op korte termijn 
geen verandering zal komen. Zij had het 
toen dus al bij het rechte eind.
Niettemin zal het streven naar een liberale 
EG-zeescheepvaartpolitiek met kracht 
moeten worden voortgezet. Het te lage 
tempo van het EG-be!eid valt des te meer 
te betreuren, omdat de huidige depressie 
de diepste is die de scheepvaartwereld 
sinds 1945 heeft getroffen. Een beter, snel
ler en doeltreffender EG-beleid zou, ook in 
algemene zin dringend gewenst zijn. De 
EG-molens malen langzaam, tè langzaam, is 
de algemene klacht.
Het is de discrepantie tussen vraag naar en 
aanbod van scheepsruimte die de toene
mende druk op het vrachtenpeil in stand 
houdt. Het is overigens duidelijk dat ver- 
schepers van deze situatie profijt trekken, 
maar de financiële positie van de reders

wordt daardoor steeds verder uitgehold. 
Het is dan ook bepaald geen wonder dat de 
KHV-reders de laatste jaren in vrijwel ono
verkomelijke moeilijkheden verzeild ge
raakt zijn.
Bij de bestaande overcapaciteit-waarvan 
de speculatiebouw mede één van de oorza
ken is -  moet volgens de VNRK gepro
beerd worden te komen to t een interna
tionale sloopregeling en daarnaast op kor
te termijn to t een oplegregeling als laatste 
redmiddel om de kleine handelsvaart te 
saneren. De eerste stappen in deze richting 
zijn reeds gezet. Overheid en banken zul
len daaraan hun financiële medewerking 
moeten geven, aldus het urgentie-pro- 
gramma. Aangezien echter een slooprege
ling internationaal op korte termijn niet te 
verwezenlijken valt, moet als interim- 
maatregel een oplegfonds worden ge
vormd, zowel voor sloop- als andere sche
pen, zodat een beter evenwicht tussen 
aanbod van en vraag naar tonnage to t stand 
kan worden gebracht. Om de bestaande 
discrepantie daartussen niet verder te ver
groten stelt de VNRK voor speculatieve 
bouw geen IPZ ter beschikking te stellen. 
Voorts zou met de meeste kracht samen 
met de directe concurrenten gestreefd 
moeten worden naar een sloopregeling 
waardoor verouderde tonnage niet tegen 
afbraakprijzen de concurrentieverhoudin
gen nog verder kan verstoren.

Verlaging van exploitatiekosten
Een ander punt van het urgentieprogram
ma van de KHV is een verlaging van de 
exploitatiekosten door een betere be
drijfsvoering en een vermindering van de 
loonkosten als belangrijkste kostenfactor. 
Aan dit laatste moet de overheid meewer
ken door lagere bemanningsschalen zodat 
met minder personeel gevaren kan w or
den. D it laatste is inmiddels reeds gebeurd. 
Het is echter alleen de vraag of de KHV, 
doordat zij nu goedkoper kan varen, daar 
vandaag de dag veel wijzer van zal worden 
nu de situatie op de vrachtenmarkt zo 
deplorabel blijft.
Dat moet ook gezegd worden t.a.v. de 
animo om als gevolg van de exploitatiekos
tenverlaging schepen te bestellen. Het lijkt 
dan ook niet te verwachten dat alleen op 
grond daarvan nu een stroom van bestellin
gen op gang zal gaan komen. Dan moet er 
toch eerst een duidelijker en betrouwbaar 
uitzicht zijn op een betere markt. De in
vloed van de KHV op de nationale scheeps
bouw is echter wel evident. Meer dan 90 
pet van de sinds 1976 in de vaart gekomen 
Nederlandse KHV-tonnage is op Neder
landse werven gebouwd. De VNRK stelt in 
dit verband, dat met name de scheepsbouw 
in het noorden een afgeleide is van de 
Nederlandse KHV.

Uit het urgentieprogramma komt voorts 
naar voren dat de VNRK van mening is, dat 
de regeringssteun méér dan to t dusver het 
geval geweest is, gericht moet worden op 
de ombouw van bestaande schepen, door 
deze steun dus óók te verlenen voor de 
aanpassing van geschikte schepen ouder 
dan vijf jaar, omdat daardoor de structuur 
van de KHV-vloot verbeterd wordt zon
der dat de overcapaciteit vergroot wordt. 
Er moet, als de medewerking van Den 
Haag achterblijft bij de wensen, ernstig 
rekening worden gehouden met een toe
nemend uitvlaggen van Nederlandse sche
pen. Het zou uiteraard niet in het Neder
landse belang zijn als Nederlandse reders 
zouden worden gedwongen hun activitei
ten permanent naar andere vlaggen te ver
plaatsen. Daarom moet, aldus het urgen
tieprogramma, de mogelijkheid worden 
geschapen om schepen tijdelijk te vervlag- 
gen zonder de verplichting to t terugbeta
ling van investeringspremies respectieve
lijk opschorting van de daaraan verbonden 
verplichtingen ten aanzien van het varen 
onder de Nederlandse vlag en het beman
nen met Nederlanders. D it zou de Neder
landse reders kunnen helpen de bestaande 
korte termijn situatie door te komen en 
deconfitures te voorkomen.
In het urgentie-programma van de VNRK 
wordt duidelijk gezegd hoe deze bedrijfs
tak er voorstaat en wat er gebeuren moet 
om te kunnen overleven. Men moet hopen 
dat de stem van de VNRK, en ook die van 
de KNRV, niet in Den Haag alleen wordt 
gehoord, maar ook wordt verstaan. Som
migen zullen ongetwijfeld zeggen dat bei
de organisaties het onderste uit de kan 
willen hebben. En zelfs als dat zo is, wat dan 
nog! De zeescheepvaart is het waard op 
afdoende wijze te worden geholpen. Ook 
in een land waar bezuinigd moet worden 
op de overheidsuitgaven. W ij zijn van me
ning dat de gevraagde financiële hulp in de 
eerste plaats komt en de bezuinigingen op 
de tweede.
De KNRV zowel als de VNRK refereren in 
hun rapporten aan de beleidsnota van het 
ministerie van V&W ’Wel varen onder 
Nederlandse vlag’, (zie S en W  van 19 
december 1986). Zij achten het een goed 
en degelijk werkstuk, maar het mist juist 
datgene wat beide organisaties dringend 
nodig hebben; een mogelijkheid om te 
overleven, en dat wil dan in de eerste plaats 
zeggen dat er in dit land onvoldoende 
fiscale faciliteiten zijn, In vergelijking met 
andere Westeuropese landen, die daar wel 
op kunnen bogen. Men krijgt de indruk dat 
in de rederswereld de verwachtingen op 
een snelle verbetering niet hoog gespan
nen zijn, maar wie weet wat er nog uit de 
bus zal komen als het parlement er over 
moet oordelen.

vHk
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DE BOELWERF 
IN TEMSE BOUWT DOOR
door P. A. Luikenaar

m.s. W AASLAND
De Waasland een OBO carrier van 163.000 ton draagvermogen werd gebouwd in opdracht van de rederij Temse en Hoboken NV te 
Antwerpen. Het werd gedoopt op 17 oktober aan de werf te Temse door de Belgische staatssecretaris voor Milieu en Emancipatie, 
mevrouw M. Smet. Het schip dat onder Belgische vlag vaart is in beheer bij Exmar en heeft Antwerpen als thuishaven.

Algemene gegevens
Hoofdafmetingen Laadcapaciteit
-  Lengte over alles 274,90 m -  Oltelading in 9 laadtanks bij 98% vulling 159.527 m
-  Lengte tussen loodlijnen 265,00 m -  Capaciteit sloptanks, 98% vulling 3.935 m
-  Breedte op spanten 45,00 m -  Graanlading 162.783 m
— Holte to t hoofddek 25,00 m -  Ertslading in ruimen I, 3, 5, 7 en 9 88.459 m
-  Diepgang 18,472 m -  Brandstof HFO 4.870 m
-  Draagvermogen 163,000 t DO 264 m

-  Smeerolie 219 m
Met een vermogen van 90% M.C.R. of 10.960 kW zal het -  Cilinderolie 124 m
schip de volgende dienstsnelheden ontwikkelen: -  Zoetwater 643 m
-  op bailastdiepgang 8,6 m 15,4 knopen -  Waterbailast 59.718 m
-  op 12,8 m diepgang (kolenlading) 14,5 knopen
-  op diepgang 17 m 13,9 knopen
Actieradius ongeveer 33.000 mijl.

De enige grote scheepswerf die België nog 
heeft, de Boelwerf in Temse aan de Schelde 
ten zuidwesten van Antwerpen, lijkt nu 
definitief gered te zijn. Het bedrijf dat 
destijds ontstaan is uit een fusie met Coc-

kerill-yards, dreigde bij gebrek aan liquide 
middelen failliet te gaan.
Een opgeluchte Philippe Saverys, de hoog
ste chef van de werf, verklaarde dat de 
Belgische regering haar vertrouwen in de

Belgische scheepsbouw en technologie 
hernieuwd heeft. 'Met wat er nu beslist is 
moet het mogelijk zijn om de periode to t 
1990 te overbruggen en volgens de voor
uitzichten komt er in dat jaar een conjunc-
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tuurverbetering in de scheepsbouw’, zo 
zei hij.

Zo vermeldde Dagblad Scheepvaart op 30 
januari j.l. de redding van België’s enige 
werf voor de grote scheepsbouw. De 
Boelwerf leverde op 17 november ’86 het 
grootste schip af dat ooit in België werd 
gebouwd, de OBO Carrier m.s. ’Waas
land'.

Classificatie
-  Lloyd's Register of Shipping
-  Belgische Zeevaart Inspectie
-  International Convention and Load 

Lines 1966 and latest Amendments
-  SOLAS 1974 and amendments (Nov. 

'81 and June ’83)
-  MARPOL 1973 & Protokol 1978
-  IGS in overeenstemming met Amend

ments 1981 SOLAS 74
-  COW in overeenstemming met IMCO 

Resolutie A.446 'X I’ van 6.3.1980 en 
Amendments (XIII, 1981)

-  Schip in overeenstemming met Shell’s 
Digest of Characters Requirements for 
Crude and Product Carriers

-  Rules for waterside worker’s Federa
tion of Australia

-  Suez Canal Regulation

Beknopte beschrijving
Het schip is een enkelschroef OBO-car- 
rier, aangedreven door een langzaamlo- 
pende dieselmotor. Het kan ingezet wor
den voor het vervoer van alle mogelijke 
droge goederen: erts, kolen, graan en voor 
het vervoer van vloeibare lading: aardolie 
en zijn derivaten.
Het schip is van het enkeldek-type zonder 
bakdek, het heeft een cilindervormige 
boeg en conventionele achtersteven.
De verblijven en machinekamer bevinden

zich achteraan; de pompkamer welke inge
bouwd is tussen de sloptanks bevindt zich 
achter het laadgedeelte.
Het cargo compartiment is onderverdeeld 
in 9 laadtanks en 3 sloptanks achteraan. De 
laadtanks worden aan SB en BB omringd 
door waterballasttanks; een dubbele bo
dem strekt zich uit onder het laadgedeelte 
en de machinekamer. Centraal in de dub
bele bodem, en over de ganse lengte ervan, 
bevindt zich een tweedelige pijptunnel. 
De tussenschotten van de ruimen zijn dub
belwandig: in deze kofferdamszijn verwar
mingselementen ondergebracht om de ru
we olie op een bepaalde temperatuur te 
houden. Elke luikopening wordt afgedekt 
door een gasdicht luikpaneel; deze zijn in 
langsscheepse richting wegrolbaar en 
twee aan twee stapelbaar volgens het pig- 
gy-back systeem.
Bij het vervoer van lichte lading (graan, 
kolen) worden de 9 hoofdlaadruimen ge
bruikt terwijl voor het zwaardere ijzererts 
enkel de ruimen I, 3, 5, 7 en 9 gebruikt 
worden.
De verblijven zijn ingericht voor 30 be
manningsleden welke logeren in individue
le air-conditioned hutten. Een personenlift 
bedient de verblijven vanaf de machineka
mer to t op de brug.
De controles en bedieningen van de machi
nekamer gebeuren vanuit een geluiddichte 
kamer voorzien van air-conditioning. Een 
aparte controlekamer is voorzien voor de 
laad- en losoperaties.
De romp is geschilderd met een Self-polish- 
ing anti-fouling verf. Een gedeelte van de 
laadtanks evenals de stalen dikwandige car- 
goleidingen zijn beschermd met een epoxy 
verf.

Voortstuwingsinstallatie
Een 6-cilinder B&W dieselmotor, type 6L

80 MCE, tweetakt, enkelwerkend, opgela
den, direct omkeerbaar en geschikt voor 
zware olie to t 600 est (bij 50°C), drijft een 
Nikkel-Aluminium-Bronzen 4-bladige 
schroef met een diameter van 8,5 m aan. 
Het maximum vermogen bedraagt 14 .100 
kW bij 83 omw./min. uit economische 
overwegingen werd het vermogen herleid 
to t 86% M.C.R. of 12.176 kW bij 77 
omw./min.

Elektrische installatie 
Twee C.C.M. dieselmotoren, type 6TR 
240 CO met een continuvermogen van 
994 kW.
Een C.C.M. alternator, type VI2TR 240 
CO met een vermogen van 1.988 kW, 
gekoppeld aan de cargopomp-dieselmo- 
tor.
Een nooddieselgenerator Van Wingen, ty
pe DORMAN 6. LETZ 176 kW, met een 
vermogen van 570 kW en 700 KVA.
De elektrische installatie en automatise
ring werden verzorgd door E.N.I.; de af
standsbediening van de hoofdmotor vanaf 
de brug werd geleverd door S.T. LYNG- 
S0. Het schip is volledig geautomatiseerd 
waardoor de machinekamer voor 16 uur 
per dag onbemand kan blijven.

Stoomketels
-  Een oliegestookte hoofdketel, 40 t/h -  

18 bar en geschikt voor werking op 
HFO van 600 est bij 50°C.

-  Een oliegestookte hulpketel, 8 t/h -  7 
bar en geschikt voor werking op HFO 
van 600 est bij 50°C en voorzien van 
een installatie voor verbranding van af
gewerkte olie.

-  Een uitlaatgasketel 2,7 t/h — 7 bar.

Cargo- en ballastsysteem
-  Drie cargopompen Worthington Ham

126 SenW 54STE jAARGANG NR 7



burg met elk een capaciteit van 3.000 
m3/h -  14,5 bar, waarvan 2 aangedreven 
door stoomturbine en I aangedreven 
door hulpmotor.

-  Een cargo-ejector van 600 m3/h — 27 
mWK.

-  Een cargostrippingpomp van 450 m3/h -  
14,5 bar.

-  Twee elektrisch gedreven ballastpom- 
pen, elk met een capaciteit van 3.000 
m3/h -  2 bar.

-  Twee ballastejectoren elk met een capa
citeit van 375 m3/h -  15 mWK.

Dekwerktuigen
-  Een elektro-hydraulische 4 ram stuur- 

machine.
-  2 gecombineerde hydraulische anker- 

meerlieren van elk 25 t
-  7 automatische meerlieren van 25 t
-  2 dekkranen, 18 xJ 16 m
-  Een dekkraan, 7 t/18 m aan BB zijde
-  Een dekkraan, 3 t/18 m aan SB zijde

Nautische uitrusting
Het schip is uitgerust met de modernste 
navigatie-apparatuur zoals: 2 radars, gyro- 
compas, automatische stuurinrichting, 
RDF, VHF, radio zend- en ontvanginstalla- 
tie 1.000 W, dieptemeter, snelheidslog, 
satelliet navigatie instrumenten, weer
kaart ontvanger, een satelliet communica
tie systeem met telexverbinding.

m.s. L  Craeybeckx.

m.s. ’L. CRAEYBECKX’ EN m.s. ’L. DELW AIDE’
In opdracht van Maritime T ransport Overseas Belgium NV te Antwerpen bouwde de Boelwerf twee Con-Ro schepen van 7250 ton DW 
die beiden op 24 januari ’87 werden gedoopt en nog in de eerste helft van dit jaar worden opgeleverd.
Zij werden vernoemd naar twee bekende Antwerpse schepenen n.l. 'L. Craeybeckx’ en 'L. Delwaide’. Beide schepen zijn Roll on-Roll 
off/Lift on-Lift off schepen geschikt voor het vervoer van trailers, containers en graan in bulk.

Hoofdafmetingen
Lengte over alles 116,85 m
Lengte tussen de loodlijnen 106,85 m
Breedte ! 9,60 m
Hoogte 8,00 m
Diepgang 6,15 m
Accommodatie 20 personen
Draagvermogen 7250 tdw.

Laadvermogen
Containers:
-  in ruimen 206 TEU
-  op luikpanelen 368 TEU

totaal 574 TEU
Containerkranen (2) 35 ton
graan 330.000 cbf
Classificatie: Germanischer Lloyd.

Technische installaties
-  De hoofdmotor is een MaK Diesel
motor type 6M551 met een vermogen 
van 3200 kW bij 450 omw/min., die het 
schip een dienstsnelheid van 13 mijl/hr 
geeft. De motor is geschikt voor zware 
brandstofolie van 5000 sec. R.I.
-  De elektrische installatie (440V60Hz) 
wordt gevoed door een asgenerator op 
de hoofdmotor met een vermogen van 
400 kW. Voorts staan 2 dieselgenerato
ren opgesteld van 295 kW en haven/- 
noodgenerator van 296 kW. Het schip 
is uitgerust met een boegschroef met 
een vermogen van 340 kW.

Verdere opdrachten
De Boelwerf is to t medio volgend jaar 
van werk voorzien. In opdracht zijn 
nog:
-  een zelfvarend semi-submersible 

boorplatform met een deadweight (in 
transit) van ±5500 ton voor NV Yat- 
zy, oplevering najaar 1987.

-  twee Cat-class productcarriers van 
45 300 ton voor eigen rekening, op
levering begin 1988.

-  een drijvend dok met een capaciteit 
van 45 300 tdw voor Schiffscommerz 
dat medio 1988 moet worden opge
leverd.
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Stability analysis o f tension leg platforms 
Muhuri, P. K.
Stability of ships and ocean vehi- 
cles(78575), 8609, I , pg-239, nrpg-6, gr-2, 
drw-2, ENG
A moment method for analysing the 
stochastic stability of the surge motion of a 
tension leg platform (TLP) in a random sea 
is examined. In the differential equation 
describing the surge motion the variation 
of tether tension caused by the vertical 
component of the wave forces is random
time dependent in form. The asymptotic 
moment behaviour of the solution is deter
mined and approximated in terms of an 
integral equation. Under the assumption of 
a narrow band process imposed upon the 
random coefficient, the stability results are 
obtained with the aid of deterministic 
stability theory. The mean square stability 
is studied and criteria for stability are 
obtained in terms of the damping coeffi
cient and the auto-correlation function of 
the random sea. 0630210

SW87-O4-02
GPS, current capabilities and prospects for 
multi-purpose offshore surveying 
Lachapelle, G.
Lighthouse(01595), 8611 ,/34, pg-18,
nrpg-5, ENG
The current and future capabilities of the 
Global Positioning System (GPS), in terms 
of parameters such as accuracy, satellite 
availability, user equipment, etc., are dis
cussed, with emphasis on static and 
kinematic marine applications. The advan
tages and disadvantages of the PPS (Precise 
Positioning Service) and SPS (Standard 
Positioning Service) in both single and 
differential positioning mode are analyzed 
as a function of accuracy and cost effective
ness. The advantages of and problems 
associated with, the use of phase measure
ments for precise static and kinematic

positioning are discussed. Results of ex
periments undertaken by Nortech Survey 
(Canada) Inc., who has been using the sys
tem for the past five years, are reported to 
illustrate the current capabilities of the 
system for offshore applications, ranging 
from offshore platform subsidence 
monitoring, to shipborne Loran-C calibra
tion, and airborne LIDAR bathymetry. 
0210511

SW87-04-03
Mobile platform stability, the MOPS
project
Dahle, L. A.
Stationing and Stability of 
Semi-Submersibles(78576), 8606./5, pg-l, 
nrpg-l I, g r-l, tab-2, drw-8, ENG 
After the marine disaster of the semisub- 
mersible platform 'Aleksander L. Kielland’, 
the Norwegian Maritime Directorate 
(NMD) launched a number of research 
projects on safety of mobile offshore struc
tures. One of these was the mobile plat
form stability project, or the MOPS pro
ject. The project was initiated in 1981, and 
the technical aspects of the project were 
terminated by the end of 1984. Seven 
subprojects have been carried out: icing, 
motion response, education, estimation of 
damage conditions, hydrostatics and a pro
ject synthesis. The present paper describes 
each technical subproject and the proceed
ings made during the project synthesis. 
0150300; 0630114

SW87-04-04
Wave forces on an open-bottom sub
mersible drilling structure 
Chakrabarti, S. K.
Applied Ocean Research(00080), 8701, 
9/1, pg-2, nrpg-5, gr-7, drw-7, ENG 
A wave tank test was conducted to meas
ure the force on a submersible drilling rig 
model. The results were compared with 
the analytical results based on linear wave 
diffraction theory. The test set-up necessi
tated a small uniform gap between the rig 
model and the tank floor. Thus, the set-up 
duplicated an open bottom structure or a 
structure on a porous foundation. The 
measured vertical forces experienced a 
significant reduction due to this gap. The 
results showed that the measured horizon
tal forces correlated well with the theory. 
Because of the small gap, the numerical 
modeling of the potential theory is difficult 
and the vertical forces or overturning mo
ment are not expected to correlate. The 
theoretical values for the vertical forces 
are based on bottom-seated structure. 
The theoretical vertical forces were ad
justed with the corresponding mean bot
tom pressure around the structure times

the footprint area. The correlation with 
the adjusted vertical forces were found to 
be good. Thus, for a small gap at the bot
tom, the pressure underneath the struc
ture may be well represented by the mean 
bottom pressures of a sealed structure. 
0630219

SW87-04-05.
I KBS in the offshore industry 
MacCallum, K. J.
Marine Application of Intelligent Know
ledge Based Systems(74810), 861 I , pg-17, 
nrpg-l6, ENG
This paper explores the possible role of 
intelligent knowledge based systems in the 
offshore industry. After proposing a set of 
criteria which could be used for examining 
and comparing candidate applications, a 
brief list of applications is presented. The 
aim of providing this list is twofold: firstly, 
to  act as a stimulus for new ideas, and 
secondly to  highlight the importance of 
looking at potential applications in a critical 
light. As an expansion of this process, work 
which is currently underway on developing 
an interactive scheduling assistant for 
underwater work scheduling is described. 
This highlights some of the difficulties 
which are involved in turning ideas into 
practice and again emphasises the import
ance of keeping a realistic view of the 
short-term impact of these new systems. 
0620200; 0160614

SW87-04-06.
Advances in the design o f offshore struc
tures for damage-tolerance 
Moan, T.
Advances in Marine Structures(7005S), 
8605, pg-472, nrpg-25, gr-2, tab-3, drw-3, 
ENG
Introductory remarks about platform con
cepts for deep water are followed by a 
review of requirements in current regula
tions and codes for design of offshore 
structures for damage tolerance; with 
emphasis on the specific requirements of 
the Norwegian Petroleum Directorate. 
Methods for determining the ultimate 
strength of intact and damaged trusswork 
steel platforms, and examples to illustrate 
the behaviour of such systems, are pre
sented. Future research needs in this area 
are highlighted. 0630200

SW87-04-07,
Offshore technology in Finland. Present 
state and future perspectives 
Potila, A.
Polartech(76793), 8610, I, pg-30, nrpg- 
11, ENG
Finnish companies have had a greater in
volvement in offshore technology than is
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generally known. Deliveries have been 
equally divided between East and West. 
The Finns know the Soviet Union’s pro
grammes well and have long experience of 
cooperation under these programmes. 
The healthy Finnish shipbuilding industry 
and numerous other industries are ready 
to participate in new projects and are open 
for cooperation. 0240100

SW87-04-08.
Generalized complex damping and spec
tral bandwidths for seismic responses o f

De totale bestedingen op het gebied van de 
exploratie van olie en gas zijn in Nederland 
gedaald met 20% ten opzichte van [985. 
De grote dal ing van de olieprijs, die daarvan 
de oorzaak was, zal echter op de langere 
termijn weer omslaan in een stijging. 
Minister De Korte zei een tegenstander te 
zijn van een energiebeleid met grote ver
anderingen in reactie op de olieprijs. Een 
stabiel klimaat voor de opsporing en win
ning van olie en gas heeft bewezen de beste 
weg te zijn. Vooral bij grootschalige inves
teringen die een lange termijn kennen tus
sen kosten en baten -  waarvan de olie- 
industrie een voorbeeld bij uitstek is -  
moet er sprake zijn van vertrouwen dat het 
economische klimaat niet na enkele jaren 
verandert. In dit opzicht heeft Nederland 
een goede reputatie.
De Korte: 'Waarom zou de regering een 
extra onzekerheid brengen in een olie- 
industrie, die al onzekerheid genoeg kent.’ 
Stabiliteit blijft derhalve het beleid, bij zo
wel dalende als stijgende olieprijzen.

Beleid
Tegen de achtergrond van de huidige situa
tie op de oliemarkt gelden de volgende 
beleidsuitgangspunten voor de offshore- 
industrie:
-  het consolideren van het huidige stabie-

offshore platform 
Yung-Hsiang, C.
Int. Shipbuilding Progress(01320), 8701, 
34/389, pg-2, nrpg-10, gr-11, tab-6, drw-1, 
ENG
An efficient method to  compute the seis
mic response of an offshore platform in still 
water is presented. The structure is mod
elled by a three-dimensional space frame 
with lumped parameters and the dynamic 
response is determined by the mode-su- 
perposition method. Both the effects of 
the nonlinear drag force and the mode-

le klimaat voor de opsporing en winning; 
-  het stimuleren van technische ontwik

kelingen die gericht zijn op de verlaging 
van winnings- en produktiekosten van

damping coupling are also taken into 
account. The random nonlinear drag force 
is linearized by the method of the least 
square in statistical sense, and the mode- 
damping coupling is uncoupled by use of 
the concept of the generalized complex 
damping. As a consequence some impor
tant spectral bandwidths for all vibrational 
modes can be derived simply in terms of 
the generalized complex damping ratios 
and the generalized coordinates at reso
nances. 0630220; 0140135
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olie en gas (de zogenoemde $ 15-tech- 
nologie);

-  het verbeteren van de toegang van de 
Nederlandse industrie to t buitenlandse 
markten die veelal protectionistische 
trekken hebben.

Voor de olie-ondernemingen betekent dit 
dat zij:
-  meer aandacht moeten hebben voor 

kostenbeheersing;
-  meer gebruik maken van kosteneffec

tieve ontwerpen, constructies en instal
laties;

-  stimuleren van vernieuwing in de indus
trie.

Veiligheid
De minister waarschuwde er echter voor 
dat kostenbeheersing, dat wil zeggen het
zelfde werk leveren voor minder geld, niet 
ten koste mag gaan van de veiligheid van 
mens en milieu. Het zuiden van de Noord
zee is immers een zeer druk scheepvaart
gebied. De veiligheid voor nationale en 
internationale scheepvaart moet bij de 
plaatsing van boorplatforms gehandhaafd 
blijven.

(Med. EZ 3/87)

VOOR OFFSHORE-INDUSTRIE IS 
KOSTENBEHEERSING VAN 
ESSENTIEEL BELANG

Minister De Korte vindt het een goede ontwikkeling dat de olie- en gaswinnende 
ondernemingen, in reactie op de dalende olieprijs op de wereldmarkt, gedwongen 
zijn zich te richten op verlaging van de winnings- en produktiekosten. Zelfs 
wanneer de olieprijs weer zou stijgen, is de tendens to t kostenbeheersing 
belangrijk omdat daardoor de exploitatie van kleinere olie- en gasvelden mogelijk 
wordt. Deze opinie vormde onderdeel van zijn toespraak voor NOGEPA (Ne- 
therlands OU and Gas Exploration and Exploitation). Tijdens deze gelegenheid 
stipte hij ook nog aan dat in 1988, het jaar van de zevende Ronde voor het 
Nederlandse deel van het Continentaal Plat, waarschijnlijk extra blokken worden 
opengesteld voor exploratie en produktie. Deze blokken (L, M en N) zijn 
momenteel nog gesloten wegens militaire activiteiten.
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STERN TRAWLER 
’FRIESLAND', SCH 21

Door A. W. C. Alders*

Nadat op 2 december 1986 op de Noord
zee de technische proeftocht was gehou
den, is op 4 december het m.s. ’Friesland’, 
de grootste hektrawler onder Nederland
se vlag, door de IJsselwerf van YVC te 
Capelle a/d IJssel overgedragen aan Jaczon 
Rederij B.V. te Scheveningen.
De ’Friesland’, die in grote trekken over
eenkomt met zijn twee voorgangers de 
’Zeeland’ en de ’Holland’, die eerder door 
de IJsselwerf aan Jaczon Rederij B.V. wer
den geleverd, is gebouwd onder toezicht 
van Lloyd’s Register of Shipping *ï* 100 A I , 
UMS. Aan deze trawler is als enig visserij- 
schip in Nederland, een R.M.C. certificaat 
toegekend.
De ’Friesland’ is voorzien van een bulbste- 
ven, heeft twee dekken en is ingericht voor 
de ’ocean-wide’ visserij.

Hoofdafmetingen:
Lengte over alles: 101,71 m
Lengte tussen de loodlijnen: 93,83 m 
Breedte op de spanten: 15,00 m
Holte to t bovendek: 9,40 m
Holte to t tussendek: 6,20 m
Diepgang max.: 6,1 I m
Dienstsnelheid: 16,0 kn
Proeftochtsnelheid: 17,0 kn

Ruiminhoud:
Ruim I =  1226 m3 
Ruim 2 =  1503 m3

Ruim 3 =  1085 m3 
Ruim 4 =  409 m3 
Tonnage :
Gross tonnage =  3440 
Register tonnage =  I 344

De vriesinstallatie
De vriesinstallatie is ontworpen en geïn
stalleerd door Grenco Refrigeration BV te 
’s-Hertogenbosch. Deze installatie bestaat 
uit 3 Grasso monoscrew ( I reserve) com
pressoren met een totaal koelvermogen 
van 950 kW ( -  42°C / +  35°C). De 
vriesruimen worden gekoeld to t -  25°C 
door een tweetraps werkende zuigercom- 
pressor, type RC 63.11, die een capaciteit 
heeft van 124 kW ( -  40°C / +  40°C). 
De totale invriescapaciteit van het schip 
bedraagt ca. 195 ton vis in 24 uur met 24 
verticale, 26 stations platenvriezers.

Daarnaast kan in 12 vis-koeltanks (6 aan SB 
en 6 aan BB) met een gezamenlijke inhoud 
van 300 m3 nog circa 200 ton vis voorge
koeld worden. Het zeewater in deze tanks 
wordt door twee zuigercompressoren, 
type RC 6 11, met een gezamenlijke capaci
te it van 686 kW to t 0°C gekoeld.
De koudebehoefte wordt volledig elek
tronisch bestuurd door een Programma- 
ble Logic Controller (PLG). De software 
voor dit systeem bevindt zich in de con
trollers EPROM’s. De controller regelt

het starten en stoppen van de schroefcom- 
pressors, de capaciteit, de olietempera- 
tuur en verzorgt de controle- en alarm- 
functies.
Men heeft gekozen vooreen R 22/ pekelin- 
stallatie. De platenvriezers (frosters) wor
den gekoeld door het secundaire koelmid- 
del chloorcalcium (CaC 12)- D it secundaire 
koelmiddel (pekel) wordt gekoeld in een 
zogenaamde droge expansiepekelverdam- 
per van het 'shell and tube’ -  type. Het 
geïnjecteerde R 22-koelmiddel verdampt 
binnenin de pijpen van de pekelkoeler. 
Hierdoor wordt de pekel, die door de 
’shell’ gepompt wordt, en om de pijpen 
stroomt, gekoeld to t -  40°C. Het door de 
verdamping gevormde R 22-gas wordt 
weer door de compressor aangezogen. De 
gekoelde pekel wordt door een centrifu- 
gaalpomp door de pekelkoeler en de pla
tenvriezer gepompt. In de met vis geladen 
platenvriezer onttrekt de koude pekel 
warmte aan de vis, die in de pekelkoeler 
weer wordt afgegeven. Het gebruik van 
pekel als secundair koelmiddel betekent 
niet alleen een eenvoudige installatie die 
gemakkelijk bedienbaar is maar heeft nog 
een tweede voordeel: bij eventuele lekka
ge gaat geen dure R 22 verloren.

Machinekamer installatie
De voortstuwing geschiedt door een niet- 
omkeerbare MaK-dieselmotor, type 8M
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De hoofdmotor.

551, met een vermogen van 4250 kW bij 
450 omw/min. De verstelbare schroef is 
van fabrikaat Berg, type 900 H/4, diameter 
3400 mm. De hoofdmotor is 'turbo 
charged’ en geschikt voor zware olie. De 
machinekamer is vanaf de brugte bedienen 
door een ERC 2000/B-P unit. De zware- 
olietanks hebben een capaciteit van 750 m3 
en de dieselolietanks 140 m3. De hoofdmo
tor drijft een Indar asgenerator aan met 
een vermogen van 1840 kW. Voorts is een 
MaK-dieselgenerator, type 6 M 282, met 
een vermogen van 1100 kW bij 1000 omw/ 
min. in de machinekamer opgesteld. De 
hoofdmotor en de hulpmotor werken bei
de op dezelfde zware olie (I.F. 380).

Dekwerktuigen
Voor het uitzetten en inhalen van het net is 
het schip uitgerust met een vaste visgalg 
(portaal) die nabij het hek staat opgesteld. 
De visgalg maakt het mogelijk om het net 
met de gevangen vis in gedeelten aan 
boord te hijsen. Achter de accommodatie 
staat de vislier opgesteld die aangedreven 
wordt door twee gelijkstroommotoren, 
elk van 276 kW bij 900/2100 omw/min. De 
compound motoren worden door de 600 
kW gelijkstroom generator aangedreven. 
De trawlerlier (vislier) heeft 7 trommels 
t.w. 2 hoofdtrommels, 2 nettentrommels 
en 3 hulptrommeis.
De twee buitenste (hoofd)trommels zijn 
de z.g. vislijntrommels; op elke trommel 
kan 2800 meter vislijn (staaldraad, door
snede 34 mm) gewonden worden. Bij 
maximale inhaalsnelheid (185 m/min.) heb
ben deze trommels een trekkracht van 13 
kN; bij 65 m/min. bedraagt de trekkracht 
40 kN. De twee trommels die zich in het 
midden van de winch bevinden, zijn netten
rollen. Op de ene nettentrommel bevindt 
zich het hoofdnet en op de andere een 
reservenet. De doorsnede van deze trom
mel, waar 9 m3 visnet op gewonden kan 
worden, bedraagt 508 mm en de lengte is 
3370 mm. Bij een opwindsnelheid van 
6 lm/min. en met een lege nettenrol be
draagt de trekkracht 195 kN. Tussen de 
nettentrommel en de hoofdtrommel be
vinden zich de hulptrommeis.
Op het achterdek staat nog een elektrisch 
aangedreven winch die gebruikt wordt om 
tijdens het inhalen van het net een deel van 
de vangst te kunnen lossen. De trekkracht 
van deze winch bedraagt 25 kN bij 14 
m/min. Bij een mankement aan de lier 
neemt één van de hulptrommeis deze taak 
over.
Het anker- en meergerei op het voorschip 
bestaat uit een Ridderinkhof elektrisch- 
hydraulische anker-verhaallier. De winch is 
geschikt voor een 38 mm ankerketting van 
U2- kwaliteit. De verhaalkoppen hebben 
een trekkracht van 9,3 ton bij een opwind
snelheid van 10 m/min.
Voor het lossen van de ingevroren vis staan 
op het voorschip twee dekkranen van het 
fabrikaat Marlifi. De safe working load

(SWL) bedraagt 5 ton op 17,8 m sprei. De 
hijssnelheid is 30 m/min. met 5 ton en 60 
m/min. met 2,5 ton.

Visverwerkingsinstallatie
Op het achtereind van het bovendek is 
dwarsscheeps een verschansingrol aange
bracht, waardoor het inhalen van het net 
soepeler verloopt zodat er minder slijtage 
aan het net ontstaat. Tussen deze rol en de 
hekgalg bevindt zich aan SB-zijde een hy
draulisch bediend luik. De vis uit het binnen 
gehaalde netgedeelte wordt door dit luik 
nabij de sorteermachine op het eronder 
gelegen werkdek gestort. Via de sorteer
machine komt de, naar verschillende 
grootte gesorteerde, vis op een aanvoer
en verwerkingstransporteur, die over de 
volle lengte van het werkdek loopt. Aan de 
verwerkingstransporteur wordt door de 
bemanning de vis nog eens nagesorteerd 
en van eventueel vuil ontdaan. Op het dek, 
langs de transporteurs, zijn goten aange
bracht waarin het meegevoerde vuil en het 
afval gegooid wordt. Het in de goot stro
mende water voert het vuil naar een ver
zonken wel die over de hele breedte van 
het werkdek is aangebracht. De wel of 
slijmgoot wordt leeggepompt door twee 
visafvalpompen.
Aan het einde van de verwerkingstrans
porteur wordt de vis verder gevoerd over, 
dwarsscheeps onderdeks lopende, voe- 
dingsbanden. Via deze voedingsbanden 
gaat de vis naar roestvaststalen visopslag- 
bunkers die boven de platenvriezers zijn 
aangebracht. Op het werkdek staan de 
platenvriezers opgesteld. De bunkers zijn 
aan de onderzijde voorzien van pneuma
tisch werkende stortluiken. Als de bunkers 
vol zijn, opent men de luiken en worden de

platenvriezers gevuld. Alvorens de 'fros- 
te r’ te laden, wordt de ruimte tussen de 
platen vergroot. De ruimte tussen de pla
ten kan, afhankelijk van de uitvoering, va
riëren van 30 to t 120 mm. De ruimte 
tussen de platen wordt station genoemd. 
Het produkt zelf alsmede de dikte van het 
produkt bepaalt de invriestijd. In de aan
vankelijk wat ruim gestelde opening tussen 
elke twee platen wordt een polythene zak 
geplaatst. Als de zak met vis gevuld is, 
worden de platen hydraulisch aangedrukt; 
hierdoor krijgt de vis een goed contact met 
de vriesplaten.
Als de kerntemperatuur van het blok ca. 
-  20°C bedraagt -  wat na ongeveer 3 Vi 
uur bereikt zal zijn -  wordt de koelmiddel- 
circulatie door de platen stopgezet. De 
platenvriezers worden daarna ontdooid 
met behulp van warme pekel. Deze pekel 
wordt in een (aparte) pekelverwarmer op 
temperatuur gebracht en via een aparte 
pomp door de platen van de platenvriezer 
gepompt, zodat de ingevroren visblokken 
vrij komen van de platen.
Na ongeveer 75 seconden zijn de platen 
ontdooid en kunnen ze weer in de open 
stand geplaatst worden.
Aan de onderzijde, tussen de vriesplaten, 
bevindt zich een 'vork' die ervoor zorgt, 
dat het produkt niet tussen de platen door 
kan glijden bij het vullen van de vriezer. 
Door deze vork worden tevens de inge
vroren visblokken bij het uitbrengen hy
draulisch naar boven gedrukt. Iedere pla
tenvriezer heeft 27 verticale platen, dus 26 
stations. Door het gebruik van een 'blok- 
verdeler’ kunnen in een station 2 visblok
ken worden ingevroren. De maten van een 
blok zijn: 530 X 530 X 100 mm, een blok 
weegt ca. 22 Vi kg. In één platenvriezer kan
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De visverwerkingsinstallaties op het werkdek. De nautische uitrusting in de stuurhut.

derhalve in één keer 26 x 2 x 2V /i kg =  
1170 kg vis worden ingevroren. Rekening 
houdende met de tijd die nodig is voor het 
laden, invriezen, ontdooien en uitnemen 
van de visblokken, kan een platenvriezer 7 
maal per dag dienst doen. Op het hier 
besproken schip zijn 24 ’Jackstone Fros- 
ters’ platenvriezers geplaatst, ieder met 26 
stations. De invriescapaciteit bedraagt: 24 
x 2 X 26 x 7 x 22 Vi kg =  196 ton vis per 
24 uur. Na het invriezen worden de uitge
nomen blokken via twee transportlijnen 
naar de zogenaamde 'droge ruimte’ op het 
voorste gedeelte van het werkdek ge
voerd. In deze pakruimte gaan de in poly- 
thene verpakte visblokken in kartonnen 
dozen waarna er door de bandeleermachi- 
ne een band omgeslagen wordt. Daarna 
worden de dozen via transporteurs naar 
één der vriesruimen gevoerd, waar zij bij 
een temperatuur van -25°C worden op
geslagen.
Op dit werkdek bevinden zich ook de twee 
fileermachines. Kan op het werkdek de vis 
niet direct verwerkt worden, dan stort 
men de vis in de roestvrijstalen goten die 
men voor dit doel op het bovendek heeft 
aangebracht. In de bovenbeplating bevin
den zich ronde, waterdichte luikdeksels. 
Deze luikdeksels zijn voorzien van een 
verzonken handel en vervaardigd van 
roestvrijstaal. Ze sluiten de daaronder op 
het werkdek gelegen geïsoleerde voor- 
koeltanks af. Het zeewater in deze tanks 
wordt door een afzonderlijke installatie 
gekoeld to t ca. 0°C. In afwachting van 
verdere verwerking kan in iedere tank 
voorlopig 17 ton verse vis worden opge
slagen. Een andere functie van deze tank is 
dat de vis vers, dus niet ingevroren, aan de 
wal kan worden afgegeven. Via de vakken 
en de ronde luikopeningen in het bovendek 
kan de vis in de voorkoeltanks gelost wor
den. In de voorwand van de tanks bevinden 
zich stalen deuren. Als men aan het invrie
zen van deze vis toe is, worden de stalen 
deuren geopend en de voorgekoelde vis 
op het werkdek tussen de bunkers gestort. 
Via de sorteerband en de voedingsbanden 
wordt de vis dan weer naar de platenvrie

zers getransporteerd.

De vriesruimen
Het schip beschikt over 4 geïsoleerde rui
men, twee boven- en twee onderruimen, 
met een gezamenlijke inhoud van 4200 m3. 
Tijdens de uitgaande reis gebruikt men één 
der ruimen voor de opslag van de karton
nen dozen.
Voor het isoleren van de ruimen heeft men 
zowel tegen de huid, de schotten en dek
ken als op de tanktopplaat polyurethaan 
schuim aangebracht dat aan de ruimzijde 
bekleed is met plywood. De 4 luikhoofden 
op het bovendek, van elk 3,90 m X 3,90 m, 
zijn hydraulisch te bedienen. De luikhoof
den in het tussendek worden met de hand 
bediend.
Op visserijschepen past men voor de ruim- 
koeling doorgaans het systeem van 'stille 
koeling’ (brine grid cooling) toe. Bij dit 
systeem past men voor de koeling geen 
geforceerde luchtstroom toe, maar circu
leert de lucht op natuurlijke wijze.
Op de 'Friesland' worden de ruimen ech
ter gekoeld met luchtkoelers welke voor
zien zijn van twee-toerige ventilatoren. De 
luchtkoelers zijn als 'lamellen-luchtkoeler' 
uitgevoerd en worden gekoeld met pekel. 
Deze pekel wordt gekoeld in een 'shell and 
tube’ droge expansie-verdamper met R 
22. De R 22-pekelverdamper is aangeslo
ten op een tweetraps werkende zuiger- 
compressor type RC 63. I I . De koeling van 
de ruimen is derhalve voorzien van een 
eigen koelinstallatie. In voorkomende ge
vallen kan de ruimkoeling ook geschakeld 
worden op de koelinstallatie van de platen
vriezers. Hierdoor is een grote flexibiliteit 
ontstaan. Bovendien kan men energie be
sparen door de werking zo efficiënt moge
lijk aan te passen aan de omstandigheden. 
De ruimventilatie is zó uitgevoerd dat bij 
het uitvallen van de koeling van bijvoor
beeld bovenruim I , de koeling van onder
ruim 2, via kleppen in de pers- en retourko- 
kers, zo geregeld wordt dat één koeler 
beide ruimen voldoende op temperatuur 
kan houden.
Mede hierdoor heeft dit schip een +

R.M.C. notatie kunnen verkrijgen.
Een andere bijzonderheid is dat door 
T.N.O. in bovenruim 2 een geteste vries- 
tunnel is geïnstalleerd welke haring in een 
zodanige tijd kan invriezen dat deze abso
luut kiemvrij is.

Accommodatie
In principe is de air-conditioned accommo
datie ingericht voor 27 bemanningsleden. 
Het is echter mogelijk deze uit te breiden 
to t een accommodatie voor 43 personen. 
Het verblijf van de kapitein bevindt zich op 
het brugdek en bestaat uit een dagverblijf, 
slaaphut en sanitaire ruimte.
Op het onder-brugdek bevinden zich de 
eenpersoonshutten voor de officieren en 
de tweepersoonshutten voor de overige 
bemanningsleden. De accommodatie op 
het bovendek bestaat uit acht tweeper
soonshutten, drie vierpersoonshutten en 
een aparte sanitaire ruimte. De messroom, 
kombuis en de voorraadkamers zijn ook op 
dit dek gelegen.

Nautische installaties
De trawler 'Friesland' werd door INA 
uitgerust met de volgende apparatuur:
-  RACAL-DECCA Marine Navigatie sys

teem, type MNS 2000, voor plaatsbepa
ling, gebruikmakend van DECCA, LO- 
RAN, OMEGA, en Satellieten.

-  RACAL-DECCA kleuren videoplotter, 
type CVP3500, van zeekaarten in kleur, 
gekoppeld aan het MNS 2000 systeem.

-  MAGNAVOX Satellietnavigator, type 
MX 4102 met een speed/heading inter
face.

-  RACAL-DECCA elektro-magnetisch 
snelheidslog, type EM3

-  RACAL-DECCA dubbel uitgevoerde 
automatische stuurinrichting, type 
550/450 GM.

-  SIMRAD gyrokompas, type GC 101, 
met een Lehmkuhl digitale repeater 
type LR 22.

-  SKANTI SSB Radiotelefonie, type TRP 
8251.

* Auteur Koeltechniek en Koelscheepvaart.
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OFFSHORE SECTOR KEEPS 
MAJOR ROLE IN NORWAY'S 
ECONOMY

Offshore oil and gas operations continue to 
play a significant part in the Norwegian 
economy despite the impact of lower oil 
prices and the prospect of a temporary 
slowdown in field development. While the 
decline in world prices for crude during 
1986 has reduced income from this source, 
the oil sector still accounts for about 10-11 
per cent of Norway’s gross domestic pro
duct. And the Norwegian continental shelf 
remains a vital test bed for domestic com
panies working to  develop the low-cost 
offshore production technology in
creasingly in demand world-wide. 
Norwegian firms are accordingly among 
the front runners in designing and building 
innovatory production systems based on 
floating platforms or remote-operated in
stallations placed on the seabed. Able to 
draw on the wide range of modern indus
trial capabilities available in Norway, such 
advanced techniques will be adopted faster 
than ever to keep developments economic 
in spite of cheaper oil. These cost-effective 
methods are especially important when it 
comes to developing the growing number 
of Norwegian fields found in deeper water 
or with relatively limited reserves -  or 
both.
A fresh surge in offshore investment from 
1988 is also likely after the North Sea tax 
system was modified last autumn in a re
sponse to the oil price decline. One huge 
scheme already under way will ensure that 
Norway remains a major supplier of natural 
gas to  Europe well into the next century, 
and several other oil or gas projects are 
under active consideration.
So far, some USD 7 billion has been spent 
on exploration in Norwegian waters and a 
further USD 25 billion or so invested in 
permanent production and transport facili
ties. Spending on field development 
reached a peak of around USD 4.3 billion 
annually in (985-86, but is expected to  
remain at around USD 2.9 billion ayear into 
the mid-1990’s. Petroleum sales should 
earn some USD 7 .1 billion from abroad 
during 1987, or about 26 per cent of Nor
way's foreign income compared with 
roughly 40 per cent for traditional com
modity exports. These revenues repre
sent a major contribution to the Norwe
gian balance of payments, and could well be 
higher than presently estimated if North 
Sea oil prices stay at or above USD 18 per 
barrel.

Norway is currently seeking to contribute 
to a strengthening of world crude prices by 
imposing voluntary curbs on the expansion 
in its North Sea oil production. Output of 
oil and gas from Norwegian waters rose to 
about 69 million tonnes of oil equivalents 
(TOE) from 15 fields in 1986, and is likely to 
reach some 85-90 million TOE by the end 
of the decade. W ith six additional fields 
currently under development, too, the 
one million sq.km of Norwegian continen
tal shelf could conceal reserves for more 
than a century of production.
Since the first commercial oil discovery in 
1969, recoverable reserves totalling some 
3.8 billion TOE out of a potential five billion 
TOE have been identified in the Norwe
gian North Sea. A further 770 million TOE 
in recoverable oil and gas is known to  be 
available in a series of fairly small fields 
found off central and northern Norway 
since 1980. Covering some five-sixths of 
the Norwegian shelf, these northern wa
ters also offer a great future potential for 
fresh discoveries and are being steadily 
opened up through new exploration li
cences. These resources further enhance 
the highly favourable domestic energy sup
ply position provided by Norway’s sub

stantial hydro-electricity production and 
limited coal resources. W ith domestic oil 
consumption running at only about 7-8 
million tonnes a year, the country is also 
planning to harness some of its gas reserves 
to fuel electric power stations.
Norway occupies an unusual position as the 
first significant oil exporter in modem 
times which also ranks as a developed in
dustrial economy. While offshore rev
enues have played an important part in 
maintaining Norwegian living standards 
over the past 15 years, their impact should 
not be over-exaggerated. The country’s 
prosperous welfare state was well estab
lished before the offshore era began in the 
mid-1960's, and most of its industry and 
employment remains outside the oil sec
tor. Around 65 000 people from an active 
labour force of roughly two million ac
cordingly hold jobs related directly or in
directly to North Sea activities, and this 
number could even decline slightly. 
Norwegian industry was quick to grasp the 
opportunities offered by offshore pro
jects, and could exploit existing skills in 
areas like maritime activities and concrete 
construction technology. The result can be 
seen in the growth of strong domestic 
capabilities in fields such as rig design, con
struction and operation, platform fabrica
tion and equipment production. Solid 
backing for such development comes from 
the country’s three oil companies -  Norsk 
Hydro, Saga Petroleum and Statoil-as well 
as a number of new and established re
search institutes. Expertise built up in cop
ing with the tough conditions found in the 
North Sea and North Norwegian waters 
has already formed the basis for important 
new export industries, too.

Seabed oil production in deepwater, tied back to a semi-submersible floating platform.
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LAURA II
Tewaterlating onder ijzige omstan
digheden
Op 29 januari is met goed gevolg de glad- 
dekcoaster 'Laura II’ bij de scheepswerf 
Ferus Smit B.V. te Foxhol te water gelaten. 
Het schip gleed van de dwarshelling tussen 
het eerder op de dag verbrijzelde ijs het 
Winschoterdiep in. De coaster, die ge
bouwd wordt in opdracht van Laura Invest 
te Paterswolde, heeft een lengte van 60,00 
meter bij een breedte van 10,50 meter en 
een holte van 4,50 meter. Het schip heeft 
een deadweight van 1450 ton. fn dit schip 
worden geïnstalleerd: een Caterpillar 
hoofdmotor, type 3508 DI-TA met een 
vermogen van 876 pk bij 1600 omw./min., 
een Valmet hulpmotor met een vermogen 
van 69 pk bij 1500 onw./min., type 4 11 CS 
en een Valmet hulpmotor met een vermo
gen van 39,5 pk bij 1500 omw./min., type 
31 I CG. Het schip wordt gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: 
I 3/3 E 4* Cargoship Deep Sea. Wachten op 
een flinke dooiperiode kon de werf niet, 
aangezien de tewaterlating al bijna twee 
weken was uitgesteld en het schip op 10 
februari moest worden opgeleverd.

(Foto Jaap Knigge)

HAVENSLEEPBOTEN 
VOOR INDONESIË

Wilton-Fijenoord bouwt momenteel 3 ha
vensleepboten voor Indonesië naar ont
werp en in opdracht van Pattje Shipyards 
B.V., Waterhuizen.

Deze schepen met een lengte van 31,50 m 
en een voortstuwing van 2400 pk zullen 
worden ingezet in Indonesië in het kader 
van het zogenaamde 'maritime sector de
velopment plan’.

De sleepboten zijn gelijktijdig gebouwd in 
de overdekte lasloods op de werf te Schie
dam. Op vrijdag 13 februari 1987 werden 
de voorbereidingen getroffen voor de te
waterlating van de eerste boot, die zorg
vuldig op een meerassige zwaar-trans- 
portwagen werd geplaatst, waarna het 
transport naar de rivierzijde (Nieuwe Wa
terweg) volgde. Twee drijvende bokken 
namen het schip over en plaatsten het in 
het water. Eenzelfde spectaculaire opera
tie volgden op 14 februari 1987 voor het 
tweede en derde schip.
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NIEUWSBERICHTEN

Agenda

TNO-opleiding voor projectleiders 
flexibele automatisering
Het Metaalinstituut in Apeldoorn herhaalt 
al in mei a.s. de opleiding 'Flexibele fabrica
ge in de praktijk -  verspanende bewerkin
gen’. De eerste cursus, eind februari ge
houden, was snel volgeboekt, waardoor al 
direct aanmelders moesten worden te
leurgesteld. Als nieuwe cursusdata zijn 
vastgesteld: 6-8, 11-13 en 18-21 mei a.s. 
De cursus is bestemd voor (a.s.) projectlei
ders in de industrie, docenten in het hoger 
beroepsonderwijs en medewerkers van 
andere opleidende instanties. Via de cursus 
kunnen zij zich vertrouwd maken met een 
systematische, efficiënte aanpak van 'ver
spanende' automatiseringsprojecten in 
metaalverwerkende bedrijven.
Nadere informatie verstrekt het Bureau 
Opleidingen van het Metaalinstituut TNO, 
Apeldoorn, telefoon (055) 77 33 44, toe
stel 2534.

Tewaterlatingen

Smit Semi I
Op vrijdag I 3 en zaterdag 14 maart vond bij 
Van der Giessen-de Noord te Krimpen aan 
de Ijssel de geslaagde tewaterlating plaats 
van de eerste van twee half afzinkbare 
werkeilanden, die aldaar in opdracht van 
Smit Tak worden gebouwd, bestemd voor 
onderhoudswerkzaamheden buitengaats. 
De belangrijkste afmetingen zijn: lengte 
over alles 63,50 m, lengte van het hoofddek 
49,80 m, breedte van het hoofddek 43,20 
m, operationele diepgang 12,60 m, nuttige 
lading aan dek ca. 870 ton.

De werkeilanden zijn o.a. voorzien van de 
volgende uitrusting:
-  volledig redundant dynamisch positio- 

neringssysteem
-  6-punts meersysteem
-  6 schroeven
-  150 tons kraan
-  20 tons kraan
-  dubbel duiksysteem geschikt voor 450 

m waterdiepte
-  helicopterdek

-  accomodatie voor 89 personen.

De tewaterlating geschiedde in twee etap
pes: De Smit Semi I werd eerst vanuit de 
bouwloods via glijbanen op de ponton 'Gi- 
ant 2’ van Smit Internationale geschoven 
op 13 maart waarna op 14 maart op de 
rivier nabij de werf de 'Giant 2' werd 
afgezonken, en het werkeiland kon op
drijven.
Het gewicht van het werkeiland bij deze 
operatie bedroeg ca. 5000 ton.

Vierlingsbeek
Op 12 maart vond bij de B.V. Scheepswerf 
en Machinefabriek 'De Merwede' te Har- 
dinxveld-Giessendam de geslaagde tewa
terlating plaats van de drijvende zandver- 
werkingsinstallatie 'Vierlingsbeek'. Doop 
en tewaterlating werden verricht door de 
minister van Verkeer en Waterstaat me
vrouw Drs. N. Smit-Kroes. Het vaartuig 
wordt gebouwd in opdracht van B.V. 
Grint- en Zandexploitatie Maatschappij 
v/h Gebrs. Smals uit Herten (L.).

De ’Vierlingsbeek’ is een zandverwer- 
kingsinstallatie, die is gebouwd op een pon
ton van 7 1 m. lang, 14 m. breed en bijna 3 m. 
hoog. Op het dek van het ponton is de 
installatie gebouwd, die op het hoogste 
punt 12,6 m. meet. Het behoort in zijn 
soort to t de meest geavanceerde werktui
gen die in Europa voor de zandwinning 
wordt ingezet. Met de bouw van de instal
latie is een investering van ƒ 10 miljoen 
gemoeid.

Offshore

Olievondst bij China
Oriënt Petroleum, een dochter van Amo- 
co, zegt olie te hebben ontdekt voor de 
kust van China in de Zuidchinese Zee. Het 
is de eerste proefboring van Amoco in dit 
gebied die resultaat heeft opgeleverd. De 
bron produceerde 2.240 vaten per dag, 
aldus de maatschappij. Amoco noemt het 
resultaat bemoedigend, maar zegt ook dat 
meer boringen en proeven nodig zijn om 
de omvang van het veld te bepalen. De 
Chinese National Offshore Oil Corp. heeft 
verklaard dat er acht contracten zijn geslo
ten met in totaal vijftien buitenlandse maat
schappijen over de exploratie van een ge
bied van bijna 45.000 vierkante kilometer

voor de monding van de Parel Rivier. In 
totaal is er nu sprake van 25 overeen
komsten voor onderzoek voor de Chinese 
kust.

ED 16-3-87

Four thousand million dollar 
development for the Snorre-field
The private Norwegian oil company. Saga 
Petroleum has called for the investment of 
about 4 thousand million USD in a develop
ment of the Snorre field on Norway’s 
continental shelf. If a sufficient number of 
business partners join forces with Saga, and 
the Norwegian parliament gives its assent 
before year’s end the Snorre field can be on 
stream by 1992. A development of Snorre 
would be a great advantage to the Norwe
gian engineering industry, which could be 
given big assignments in the otherwise 
difficult years 1988 and 1989.
Saga Petroleum stated that the field could 
on average produce about 200 000 barrels 
of oil per day. This is more than one quarter 
of the production on Statfjord. Thanks to 
tax reforms and a new and cheaper 
technology Saga believes that the project 
can be profitable and give full returns with
in 3 years. The profitability limit lies at 
around 15 dollars per barrel, which is nei
ther better nor worse than for similar 
fields.
Saga aims to use so-called tension-leg plat
forms, i.e. a floating platform attached to 
the seabed with the aid of hollow steel 
cables. Production itself takes place in an 
underwater installation.
The Snorre field lies at a sea depth of 310- 
350 metres, about 30 km north of the 
Statfjord field. The plan is to transport oil 
and gas from Snorre to Statfjord via a 
pipeline.

(norinform)

Boorconcessies in de Barents Zee
Na afloop van de inschrijfperiode op 23 
januari hadden drie Noorse en 14 buiten
landse oliemaatschappijen ingeschreven 
voor concessies in de vijf zgn. strategische 
blokken in de Barents Zee. Deze liggen 
oostelijk van een gebied waar de explora
tie al is uitgevoerd.
Het Ministerie van aardolie en energie zal 
deze blokken binnenkort toewijzen, de 
booractiviteiten zullen volgens verwach
ting nog dit jaar beginnen.
De inschrijvers zijn de particuliere Noorse 
Saga Petroleum, de staatsmaatschappij 
Statoil, Norsk Hydro, Amerada Hess, Ar- 
co, BP, Deminex, Elf, Esso, Agip, Conoco, 
Shell, Fina, Mobil, Phillips, Texas Eastern, 
Tenneco en Total.

Noren en Britten verdringen 
Nederland als gasexporteur
Het zal nog wel even duren, maar de rol van 
Nederland als grootste gasproducent en 
gas-exporteur op het Europese vasteland 
raakt uitgespeeld. Volgens Gasunie zal

SenW 54STE IAARGANG NR 7 137



Groot-Brittanie deze rol binnen vijf a tien 
jaar van ons overnemen en na de eeuwwis- 
seling zai het Noorwegen zijn dat de func- 
tie van gas-exporteur zal gaan vervullen. 
Gasunie zegt daarover: Nederland houdt 
in de EG nog een flink aandeel in de ener- 
gie-voorziening, maar wel op een lager 
niveau. Het aandeel to t nu toe -  zo'n 26 a 
30 procent -  zal geleidelijk dalen to t onge- 
veer 18 procent in de negentiger jaren.

ED 16-3- 87

Improved prospects for gas 
production in the north
The prospects for a profitable gas produc
tion from the north Norway continental 
shelf seem brighter than estimated earlier. 
A committee, which recently presented a 
report on the gas finds in the Troms I area 
to the Minister of Petroleum and Energy 
states in its conclusion that the develop
ment in gas and electricity prices can, on 
term, contribute to  this end.
The authorities will now put more effort 
into finding out the market prospects for 
north Norway gas. Earlier, there were 
doubts that gas production from this area 
could become reality before the year 2000, 
however it now seems likely that produc
tion could start in the later half of the 1990s

(Norinform)

Ekofisk jack-up operation
D-Day for the gigantic jack-up operation 
which will raise the Ekofisk complex on 
Norway’s continental shelf by 6 metres, 
has been set a 2 1 July this year. The bill for 
the entire operation will be around 428 
million USD.
The jack-up and the extension of the plat
form legs are intended partly to compen- 
satie for the 3.6 metres subsidence after oil 
production started, and partly to guard 
against the future compression which is 
expected to affect the layers of chalk 3 000. 
metres below the Ekofisk centre. By rais
ing the complex as much as 6 metres the 
platforms will be above the safety zone for 
the so-called 100-year’s wave.
The Ekofisk complex consists of 6 steel 
platforms, with a total weight of 40 820 
tons. The preparations for the jack-up have 
been under way since the spring of 1986. 
W ith a work force of I 000 men the job can 
be completed in 24 hours. The platforms 
will be raised by powerful jacks, each one 
with a lifting capacity of up to 700 tons. A 
computer installation will ensure synchro
nization between the various jacks.
The West-European purchasers of Nor
wegian oil and gas are expected to follow 
the gigantic project with special interest. 
Thanks to painstaking planning, the halt in 
field operation will probably be no more 
than 28 days. An added advantage of the 
project is that it will strengthen Norway’s 
reputation as a reliable future supplier of oil 
and gas.

(norinform)

Diversen

Oranje-Nassau en Rabo 
samen in scheepvaart
De Oranje-Nassau Groep en Rabobank 
Nederland hebben een maatschappij opge
richt die zich in nationaal en internationaal 
verband zal toeleggen op risicodragende 
investeringen in de zeescheepvaart. Die 
onderneming, Shipping Capital BV, zal zich 
vooral richten op minderheidsdeetnemin- 
gen in het eigen vermogen van nieuwe, 
moderne schepen.

De exploitatie wordt voor een lange 
periode geregeld via charters, vervoers- 
contracten of deelname in samenwer
kingsvormen, waaronder scheepvaart- 
pools. Voor reders wil Shipping Capital 
een potentiële partner zijn bij de financie
ring van eigen vermogen bij de uitbouw of 
de vernieuwing van hun vloot.

DS 9-3-’87

Damen trading; een nieuwe 
activiteit van scheepswerf Damen
Scheepswerf Damen B.V. te Gorinchem 
heeft haar commerciële pakket met een 
geheel nieuwe activiteit uitgebreid. Naast 
de verkoop van nieuwe vaartuigen, de ver
huur daarvan en de z.g. operatiecontracten 
is een begin gemaakt met de handel in 
gebruikte schepen.
De nieuwe afdeling 'Damen Trading’ zal 
zich bezighouden met de in- en verkoop 
van gebruikte schepen en ander maritiem 
materieel alsmede componenten daarvan. 
De nieuwe afdeling zal worden geleid door 
de heer B. H. Bruins.
Met de nieuwe activiteiten wil Damen 
voorzien in de toenemende behoeften van 
de markt aan gebruikt varend materieel als 
alternatief voor nieuwgebouwde vaartui
gen. De opzet en aanpak wijken evenwel af 
van het to t nog toe gangbare systeem, 
waarbij alleen sprake is van bemiddeling in 
transacties, zoals het geval is bij de inscha
keling van makelaars.
Damen Trading zal zich met name richten 
op afnemers die een optimale gebruiksga- 
rantie beogen teneinde een zo groot mo
gelijk gebruiksrendement te kunnen reali
seren.

Nederlandse handelsvloot in 1986
De Nederlandse handelsvloot is geduren
de vorig jaar met vijftien schepen to t 1235 
eenheden gegroeid. De totale bruto regis
ter tonnage daalde licht, namelijk met ruim 
drie procent to t 4,45 miljoen ton. In de 
eerste maand van dit jaar is het aantal 
schepen echter weer met twintig terugge
vallen terwijl de dalende tendens bij de 
tonnage zich voortzette. De stand per eind 
januari was 4,38 miljoen brt, ofwel 70.000

ton minder dan eind '86. D it blijkt uit het 
jongste maandbericht van de Scheepvaart
inspectie, dat een overzicht geeft van de 
vloot onder de Nederlandse en Antilliaan
se vlag.
Uit het overzicht valt verder op te maken 
dat de droge Grote Handelsvaart en de 
sleepvaart het in de periode jan. ’86 - jan. 
’87 het zwaarst te verduren hebben gehad, 
maar dat de andere sectoren het er redelijk 
to t goed hebben afgebracht. De sector 
passagiersschepen beleefde zelfs de onge
kende luxe van een toename met twee to t 
tien schepen, goed voor een tonnagestij- 
ging met 25 procent to t 159.000 brt.

DS. 20-2-’87

Radio-Holland concentreert 
m aritiem e activiteiten in Rotterdam
Voor veel bestaande relaties van Radio- 
Holland wordt het even wennen dat de 
maritieme afdelingen van dit elektronica
bedrijf niet meer in Amsterdam gevestigd 
zullen zijn. De afgelopen jaren werden 
reeds de groepen Binnenvaart en RH Sur- 
vey Equipment verplaatst naar resp. Rot
terdam en IJmuiden en nu is ook de afdeling 
Maritieme Verkoop Amsterdam verhuisd 
en op 28 februari ondergebracht in de 
bestaande Radio-Holland vestiging aan de 
Nieuwe Maas te Rotterdam. Deze ver
plaatsing is de eerste van een interne reor
ganisatie waarbij alle maritieme afdelingen 
van Radio-Holland geconcentreerd zullen 
worden in Rotterdam. De overige ver
plaatsingen -  o.a. de afdeling radio-officie- 
ren, de inkoop-afdeling en het magazijn -  
worden nog voor de zomer gerealiseerd. 
Er is to t deze verandering besloten, omdat 
de organisatie van Radio-Holland met zo 
kort mogelijke interne communicatielij
nen gaat werken op de plaats die het 
zwaartepunt is van het internationaal mari
tiem gebeuren in Nederland.
In de Amsterdamse vestiging van Radio- 
Holland blijven behalve enige stafafdelin
gen, ook de bedrijfsgroepen Mobilofonie, 
Bedrijfsbeveiliging en Datasystemen. Deze 
laatste is i.v.m. de reorganisatie nieuw ge
formeerd en houdt zich voornamelijk met 
walactiviteiten bezig zoais havenradar- en 
verkeersbegeleidingssystemen, Simulato
ren voor onderwijs en bedrijfstraining, 
datatransmissienetwerken voor point-to- 
point telecommunicatie en meteo-instru- 
menten.

Further reductions 
in laid up tonnage
Further reductions in laid up tonnage are 
reported in the February Lloyd’s Monthly 
List of Laid Up Vessels.
A t February I there were 9 13 vessels of 
23.7lm  tonnes deadweight still in lay up 
compared with 953 vessels of 24.06 m 
tonnes the previous month.
Both sectors decreased in vessels and ton
nage with tankers now at 160 vessels of 
15.78 m tonnes, a drop of seven vessels
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from 167 of 16.08 m tonnes in January. This 
includes 39 U/VLCC's of 12.06 m tonnes, 
representing 5 1% of the overall total and 
76% of the tanker total.
In the dry cargo sector 753 vessels of 7.93 
m tonnes remain in lay up compared with 
786 vessels of 7.98m tonnes on January I . 
This figure includes 103 bulk carriers of 
3.16 m tonnes representing 40% of the dry 
figure and 13% of the overall total.

Lloyd’s register re-organises 
yacht and small craft services
Lloyd's Register is re-organising its ser
vices to  builders and owners of yachts and 
small craft to  develop and expand existing 
markets, identify and exploit new oppor
tunities and to develop further its services 
to meet client demand internationally. 
W ith effect from April 2 i, 1987, a com
pletely restructured organisation, called 
Yacht and Small Craft Services (Y&SCS) 
and located at LR’s London headquarters, 
will commence operation, following the 
closure of the existing Yacht and Small 
Craft department at Southampton.

Technische 
informatie

Hoek Loos introduceert 
Las/Leskoffertje
Onder de naam Onderwijs Informatiekof- 
fertje introduceert Hoek Loos een com
pleet pakket aan (audio)visuele en ge
drukte hulpmiddelen dat de docent Las
techniek in staat stelt zijn lessen nog 
boeiender en leerzamer te maken. Het 
betreft hier een goed verzorgd pakket, 
waarin men de volgende hulpmiddelen 
aantreft:
-  Een videoband met vier verantwoorde 

instructiefilms over het MIG/MAG-las- 
sen en het autogeen snijden.

-  Tien fraai uitgevoerde overheadsheets 
met principetekeningen van de mo
derne lasprocessen zoals het MIG/ 
MAG- en TIG-lassen en het Plasma 
proces.

-  Een voorlichtingsblad over het MIG/ 
MAG-lassen dat to t stand is gekomen in 
het kader van het MaTS-onderzoek, 
uitgevoerd door het Nederlands Insti
tuut voor Lastechniek in samenwerking 
met onder meer Hoek Loos.

-  Een aantal overdrukken van lastechni- 
sche artikelen.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hoek Loos, telefoon 010 - 
427 64 25.

New anti-fouling paint 
to upgrade existing coatings
A complete new, and economical self
polishing anti-fouling coating has been in
troduced as a maintenance system by Sig

ma Coatings and has been developed 
essentially for applying over existing long
life and tin acrylate anti-fouling paints to 
give protection up to 36 months. This new 
product, Sigma Pilot TA Antifouling, does 
not replace or supercede Sigmaplane HB 
but has been evolved as another new 
technology product for use primarily as a 
low cost but quality protection, suitable 
for the recoating of existing anti-fouling 
coatings with a minimum of surface prepa
ration.
It can be applied effectively over chlori
nated rubber, vinyl tar, tar epoxies and 
glassflake anti-corrosive systems and on 
sound anti-fouling coatings such as tin acry
late or longlife types.
Sigma Pilot TA Antifouling is essentially a 
'slow-polishing' anti-fouling composition 
with a high solid content which offers the 
obvious economic advantage of reliable 
protection with a reduced dry film thick
ness in a high-build single-coat application. 
It has been launched on the world’s marine 
markets only after prolonged and systema
tic testing on a wide variety of substrates to 
prove not only its anti-fouling properties 
but also its ease, speed and economy of 
application to protect underwater sur
faces in different climatic conditions.

Tampongaivaniseren
Tampongalvaniseren is een proces, waar
mee plaatselijk metalen en metaallegerin
gen worden neergeslagen. In tegenstelling 
to t de badgalvano-techniek, wordt bij tam
pongalvaniseren geen gebruik gemaakt van 
dompelbaden, maar van speciale anode- 
houders, anodes en vloeistoffen.
Met het Selectron tampongalvaniseerpro- 
cédé kunnen ca. 100 verschillende metalen 
en metaallegeringen worden neerge
slagen, zoals zeer harde en slijtvaste lagen 
b.v. Kobalt-Wolfram legeringen, maar ook 
edele metalen als Goud, Rhodium en Palla
dium. De neerslagsnelheid die bereikt kan 
worden, is to t 80 x hoger dan bij badgalva- 
noprocessen, een en ander afhankelijk van 
de vloeistof. Behalve het opbrengen van 
lagen, kunnen met behulp van speciale 
vloeistoffen ook anodiseerprocessen wor
den uitgevoerd. Het tampongalvaniseer- 
proces kenmerkt zich door zijn grote mo
biliteit en flexibiliteit.
De behandelingen kunnen niet alleen plaat
selijk maar ook ter plaatse worden uitge
voerd, waardoor in bepaalde gevallen de
montage niet nodig is. Tevens kan snel en 
eenvoudig van de ene naar de andere laag 
worden overgeschakeld. Met het Selec
tron tampongalvaniseerproces kunnen 
ook lagen aangebracht worden op een 
metalen as b.v. aluminium en roestvrijstaal.

Enkele toepassingen zijn:
-  het repareren van beschadigde, foutief 

bewerkte of versleten machineonder
delen, matrijzen, hydraulische compo
nenten e.d.

-  het aanbrengen van extra corrosie- of 
slijtvaste lagen.

-  het repareren/fabriceren van gedrukte 
bedradingen, elektrische contacten e.d.

-  het verbeteren van de soldeerbaarheid 
van bijvoorbeeld superlegeringen en het 
afdekken (isoleren) van bepaalde vlak
ken bij warmtebehandelingen als nitre- 
ren en carboneren.

-  het plaatselijk aanbrengen van lagen op 
onderdelen van verbrandingsmotoren 
zoals b.v. (gegoten) krukassen en 
zuigers.

-  het aanbrengen van lagen op aluminium 
voor b.v. soldeertoepassingen.

-  het repareren van beschadigde hard- 
chroomlagen ten gevolge van b.v. 
pitting.

C.T. (Benelux) B.V. beschikt in eigen huis 
over de mogelijkheden voor scholing van 
geïnteresseerden en gebruikers van tam- 
pongalvaniseersystemen. Voor meer in
formatie: C.T. Benelux BV., Réaumur- 
straat 4a, 3316 AR Dordrecht tel. 078- 
311955

Van Ommeren verwerft Liquid 
and Gas Transport
Van Ommeren (transport, tankopslag, 
handel) heeft het tankcontainerbedrijf Li
quid and Gas Transport BV (LGT) overge
nomen. Het bedrijf, gevestigd in Rotter
dam/Botlek wordt onder de huidige lei
ding en naam voortgezet.
LGT houdt zich bezig met het internatio
nale vervoer van vloeistoffen en gassen in 
tankcontainers. Ten behoeve daarvan is 
een bestand aan eigen containers beschik
baar, aangevuld met gehuurd materieel. 
Overige activiteiten bestaan onder meer 
uit de verhuur van tankcontainers aan de 
chemische industrie.
Tankcontainervervoer sluit goed aan bij 
Van Ommeren’s activiteiten op het gebied 
van opslag en transport van vloeibare che
micaliën en gassen. Beoogd wordt een 
wereldwijde tankcontainerorganisatie op 
te bouwen. Daartoe wordt binnenkort 
een vestiging in Singapore geopend, terwijl 
het kantoor in Houston wordt uitgebreid.

Nieuwe katalogus inbouw- 
voorbeelden INA-produkten
Het verschijnen van de nieuwe IN A-hoofd- 
katalogus N L 305 laat INA volgen door een 
nieuw boekwerk getiteld: ’Anwendungs- 
beispiele für Walzlager’.
Praktische informatie over moderne 
naaldlager- en cilinderrollenlager-toepas- 
singen is gebundeld in een goed verzorgd 
boekwerk, waar constructeurs een nuttig 
gebruik van kunnen maken. Ook voor 
technische scholen is dit boekwerk een 
nuttige handleiding, zowel voor docenten 
als studenten.

Nadere informatie: INA Naaldlager mij. 
bv. Postbus 50, 3770 AB Barneveld, tel. 
03420-14641.
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Technische 
informatie

Thermisch verzinken 
1987-1
Het eerste nummer van de 16e jaargang 
van het kwartaaltijdschrift Thermisch 
Verzinken’ is uit.
Een interessant artikel hierin is een ’Case 
History’ over thermisch verzinkte onder
delen op een veetransportschip.
Iedereen, die op de hoogte wil blijven van 
de ontwikkelingen op het gebied van de 
bescherming van staai tegen het optreden 
van corrosie kan dit tijdschrift gratis aan
vragen bij Stichting Doelmatig Verzinken, 
Weissenbruchstraat I 15, 2596 GD DEN 
HAAG, Tel. 070-245085.

Nauwkeuriger uitlijnen 
in minder tijd m et een 
uitlijnanalyse-apparaat
SPM Instrument heeft een nieuw analyse- 
apparaat voor het uitlijnen van assen op de 
markt gebracht.
Het analyse-apparaat MAC-5 geeft gra
fisch stap voor stap de instrukties welke 
nodig zijn om de juiste uitlijning te berei
ken. Ook de toleranties voor de toelaatba
re uitlijnfouten worden weergegeven.
De gemeten gegevens worden opgeslagen 
in een intern geheugen en kunnen later 
worden uitgeprint of naar een computer 
worden overgebracht voor verdere be
handeling.
De techniek, in het kort, is het toepassen 
van meetklokken, om de relatieve positie 
van de assen aan elkaar aan te passen. Deze 
waarden worden in het instrument ge
voed. Het instrument berekent automa
tisch of uitlijnen noodzakelijk is, en zo ja, de 
beste manier om het uit te voeren.
Het ingebouwde LCD-scherm geeft exact 
de korrektiewaarden in horizontale en 
vertikale zin weer. Het instrument is voor
geprogrammeerd met uitlijntoleranties 
voor verschillende typen machines en toe
rentallen. Het bevat programma’s voor 
drie algemeen toegepaste standaard uit
lijnmethoden.
Maximaal 12 stel uitlijnmetingen kunnen in 
het basisgeheugen worden opgeslagen. 
Een extra geheugen voor 89 stel metingen 
is als optie verkrijgbaar.
De RS-232C interface maakt het mogelijk 
dat gegevens naar een computer of printer 
kunnen worden gevoerd, voor opslag of 
verwerking. Het instrument kan de beno
digde tijd voor uitlijnen aanzienlijk bekor
ten, maar bovenal wordt een veel grotere 
nauwkeurigheid bereikt.
Voor verdere informatie: SPM Instrument, 
Postbus 86, 5150 AB Drunen (tel. 04163- 
73176).

Nieuwe uitgaven

NederYandse Schippers Almanak 
1987
Nederlandse Schippers Almanak 1987, 
528 pagina 's actuele informatie voor/over 
binnenvaart met autotelefoon/ijst en kaart 
Noordduitse vaarwegen, uitgave Weelc- 
blad Schuttevaer (010-4113500), verkrijg
baar op de Schuttevaer-verkoopadressen, 
prijs f22,50.

’De almanak is meer dan een traditie. Het is 
naast de kaart en het kompas een onmis
baar instrument voor de schipper die op 
zeker wil koersen’, schrijft voorzitter K. J. 
van Dorsten van de Koninklijke Schippers 
Vereniging ’Schuttevaer’ in het voor
woord van de Nederlandse Schippers A l
manak 1987.
De 9 1 ste editie van dit jaarboekje van de 
KSV, uitgegeven door Weekblad Schutte
vaer, verscheen onlangs tijdens de vak
beurs ’Binnenvaart +  Visserij’ in Ahoy’ Rot
terdam. De almanak werd opnieuw dikker, 
duidelijker en ook iets duurder.
Op 528 pagina’s krijgt de gebruiker een 
berg aan informatie gepresenteerd. Uiter
aard staan alle 29 ’Schuttevaer’-afdelingen 
er prominent in vermeld met alle verdere 
informatie van de nautisch-technische be
langenvereniging waar behalve binnen- 
vaartondernemers ook veel walbedrijven 
lid van zijn.
Een sterke groeier binnen de almanak is de 
'Autotelefoonlijst voor de binnenvaart’. 
De veelheid aan bonden, instellingen en 
verenigingen op scheepvaartgebied wordt 
breed in beeld gebracht. Zo ook de onder
wijsvoorzieningen voor zowel schippers
kinderen als mensen die Het Vak in willen. 
Verder een greep uit de inhoud: welzijns
organisaties, medische hulpverlening, bi
bliotheken en media, verladers en expedi
teurs, makelaars in scheepsvrachten en 
schepen, experts, verzekeraars, ministe
ries, schippersbeurzen, bijstands- en pre
mieregelingen voor het midden- en klein
bedrijf, politie te water, Nederlandse ver
tegenwoordigingen in het buitenland, uit
gebreide informatie over binnenvaartha- 
vens en vaarwegen, de Rotterdamse wa
terweg, watergetijden en waterhoogten, 
laad- en lostijden en overliggeld en een 
uitgebreide statistiek met actuele cijfers 
over de Rijn- en binnenvaart. Een zeer 
uitgebreid alfabetisch namen- en zakenre
gister maken de Nederlandse Schippersal
manak 1987 to t een naslagwerk van for
maat. De traditionele vaarwegenkaart bij 
de almanak is een nieuwe van de Noord
duitse kanalen.

Literatuuroverzicht 
CM O

Vervolg van pagina 129 

SW87-04-09.
New oil, what's in the future!
Boy de la Tour, X.; Gadon,J. L.; Lacour, J. j. 
Energy Exploration Exploitation(00845), 
8612, 6/4, pg-401, nrpg-95, tab-52, drw-1, 
ENG
This study aims to review the state-of-the- 
art of the development of ’new oil’ after 
four years of gloominess on the oil market. 
The systematic collection of data was 
halted at the end of October 1985, and this 
study was made on these bases. Each 
source of new oil has been examined from 
four standpoints: resources, state-of-the- 
art of the mastery of technologies, current 
developments and the production outlook 
for the years 1990, 2000 and 2010. All this 
has been grouped in six sections dealing 
with: deep offshore oil, the Arctic, en
hanced oil recovery, tar sands and extra 
heavy oils, oil shales, and liquid synfuels. 
The purpose of the study is to assess the 
outlook for production of new oil sources. 
Therefore, it mainly concentrates on in
dustrial projects aiming at production of 
more than 10,000 bbl/day (except, of 
course, in enhanced recovery where pro
jects are much more modest) 0620114

SW87-04-10
Fire risks on offshore platforms 
Gowar, B.
Mar. Eng. Rev.(0!890), 8701,/1, pg-18, 
nrpg-2, drw-1, ENG
North Sea offshore platforms, whether 
processing oil or gas, present one of the 
most formidable fire risks to be found in 
industry today. They concentrate into the 
smallest and lightest possible construction, 
an almost unlimited high pressure supply of 
highly flammable raw material, a range of 
high energy sources of ignition and a highly 
complex array of pipework, valves and high 
pressure vessels. Such a conglomerate 
would appear to  be a programme for disas
ter yet, in fact, the incidence of serious fires 
in the UK sector is very small. This is the 
result of good design of the top-side pack
ages, the installation, operation and 
maintenance of the fire-fighting systems 
and the skills of the operators in dealing 
with emergency situations. 0630323

Fotokopieën van bovengenoemde artike
len zijn verkrijgbaar bij: Maritiem Informa
tie Centrum (MIC), Postbus 21873, 3001 
A W  Rotterdam, tel: 010-4130960, tst 33. 
Bij aanvraag het SW-nummer vermelden 
s.v.p. De bibliotheek van het MIC is 
geopend op werkdagen van 09.00-16.30 
uur. Het adres is: Blaak 16 te Rotterdam.
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A NEDERLANDSE VERENIGING 
%  VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma van lezingen en 
evenementen in het seizoen 
1986/1987

Dagbijeenkomst
„PLEZIERVAART”
di. 7 april 1987 Aula T.U. Delft 
(Zie inlegvel in S & W  no. 5 d.d. 6 mrt.)

Koel- en Vriessystemen aan boord 
van Containerschepen
door Ing. W. P. Sinnema 
di. 7 apr. 1987 Groningen

De ontwikkeling van Offshore plat
forms voor het Trollveld**
door Ir. B.J. G. van der Pot van de Holland-
sche Beton Groep
do. 9 apr. 1987 Rotterdam

Koeltechniek aan boord van schepen
door A. W. C. Alders, Publicist Koeltech
niek.
do. 16 apr. 1987 Vlissingen 

’Staalkabels’
Lezing met film door P. Dijksma van Verto
B.V. Ridderkerk
wo. 22 apr. 1987 Amsterdam

De rol van de techniek in de Am eri
ca’s Cup 1987**
door Dr. Ir. P. van Oossanen van MARIN 
wo. 6 mei 1987 Aula T.U. Delft 
do. 21 mei 1987 Groningen

A North Sea Ferry for the future, 
design and construction* * *
door Ir. J. M. Huisman en Ir. R. K. Hansen 
van Nedlloyd
do. 14 mei 1987 Rotterdam

Algemene Ledenvergadering
wo. 29 apr. 1987 Rotterdam
(Zie inlegvel)

N.B.:
* Lezingen in samenwerking met de
Netherlands Branch van het Institute of
Marine Engineers.
** Lezingen in samenwerking met de afd.
Maritieme Techniek van het KM en
het Scheepsbouwkundige Gezelschap
’William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant ’Boschhuis’, 
Hereweg 95 te Groningen, aanvang 
20.00 uur.

2. De lezingen te Amsterdam worden ge
houden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 19.00 uur. Vooraf gezamenlijk 
aperitief en broodmaaltijd om 17.30 
uur.

3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Kriterionzaal van het 
Groothandelsgebouw, Stationsplein 
45, aanvang 20.00 uur. Vooraf geza
menlijk aperitief en broodmaaltijd, aan
vang 18.00 uur.

4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Scheldekwartier Van 
Dishoeckstraat. Vlissingen, aanvang 
19.30 uur.

VERENIGINCSNIEUWS

AFD. ROTTERDAM  
Notulen van de vergadering van de 
afdeling ’Rotterdam’ van de Neder
landse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied, behouden op 12 
februari 1987 in het Groothandelsge
bouw te Roterdam

Aanwezig volgens de presentielijst: 5 be
stuursleden, 71 leden en 13 introduce’s.

AGENDA:
1. Opening en mededelingen door de 

voorzitter.
2. Notulen van de vergadering van 13 fe

bruari 1986.
3. Financieel overzicht 1986 en begrotin

gen voor 1987 en 1988.
4. Rondvraag en sluiting van de vergade

ring.

ad I.
De voorzitter Prof, ir. S. Hengst opent de 
vergadering ten 20.00 uur met een woord 
van welkom to t de aanwezigen en speciaal

ook de inleider van die avond de heer Ir. G. 
Veenstra, die na de vergadering een voor
dracht zal houden.
De voorzitter deelt mede dat de herden
king van overleden leden op een volgende 
bijeenkomst zal plaatsvinden.

ad 2.
De notulen van de vergadering van 13 
februari 1986 worden goedgekeurd en 
ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding 
van punt 5 informeert de heer L. van Ree- 
ven sr. naar de uitkomst van zijn vraag over 
de accountantskosten. De voorzitter deelt 
mee dat n.a.v. die opmerking hierover op 
de Alg. Ledenvergadering van 1986, deze 
kosten zijn verlaagd.

ad 3.
De penningmeester, Ing. C. W. van Cap- 
pellen, geeft een nadere toelichting over 
het financieel resultaat over 1986, waarbij 
hij opmerkt dat de uitkomst van punt A 
(kosten voor lezingen) lager is dan be
groot, doordat geen lezing in mei 1986 is

gehouden, doch een excursie die uit ande
re middelen werd gefinancierd.
Voor wat betreft punt B (clubactiviteiten) 
blijkt dat ook die uitkomst binnen de be
groting is gebleven, waarvoor de Club- 
commissie dank wordt gebracht.
Voor clubactiviteiten werd het bedrag 
voor 1987 op de begroting gehandhaafd 
terwijl ook voor 1988 eenzelfde bedrag is 
opgenomen. Gehoopt wordt dat het club- 
bezoek zal toenemen waartoe de Club- 
commissie alle succes wordt toegewenst 
bij haar pogingen om meer leden bij deze 
activiteiten te betrekken.

Ten aanzien van de begrotingen voor de 
lezingen is het bedrag voor 1987 iets ver
laagd naar aanleiding van de uitkomst over 
1986, terwijl voor 1988 een bedrag van 
ƒ 29.500,00 is opgenomen. D it gezien het 
feit dat het bezoek aan de lezingen stijgen
de is.
Aangezien de begrotingen geen aanleiding 
geven to t vragen wordt de herziene be
groting voor 1987 vastgesteld evenals de 
ontwerpbegroting voor 1988, die bij het 
Hoofdbestuur zal worden ingediend.

ad 4.
Aangezien geen der aanwezigen iets heeft 
voor de Rondvraag, wordt deze korte 
vergadering ten 20.15 uur gesloten door 
de voorzitter.
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De lezing van 12 februari 1987
Na afloop van de vergadering houdt de 
heer Ir. G. Veenstra van SW Diesel te 
Zwolle een voordracht over ” De ontwik
keling en ervaring met de SW 280 Diesel
m otor’.
Na een inleiding over de geschiedenis van 
het bedrijf dat ontstaan is uit Werkspoor, 
Stork en Kromhout en dat zich laatstelijk 
heeft geconcentreerd in SW Diesel Zwol
le, alwaar ondermeer de produktie van de 
SW 280 motor plaatsvindt wordt de ver
dere lezing hierop toegespitst. 
Achtereenvolgens passeren de ontwerp
eisen en de uitwerking hiervan de revue. 
Vervolgens werden de verschillende con
structie details en de bedrijfsgegevens be
sproken van de motor die in 1982 op de 
markt werd gebracht.
De inleider vervolgde zijn voordracht met 
de bedrijfservaring waarbij ondermeer de 
resultaten met het verbranden van zware 
olie de nodige aandacht kregen. Hij besloot 
zijn betoog met enkele nieuwe ontwikke
lingen te vermelden die binnenkort zullen 
worden gerealiseerd.
Na de pauze vond een geanimeerde discus
sie plaats waarbij de spreker werd geassis
teerd door de heren Pepping en Meyerink 
en waaraan werd deelgenomen door een 
tiental vragenstellers.
Ten 22.30 uur besloot de voorzitter deze 
avond met een woord van dank aan de 
spreker en zijn helpers voor de interessan
te presentatie die werd verlucht met vele 
dia's en overheadplaten.

P.A.L.

Personalia

Ir. E. H . Mulder
Tijdens een druk bezochte receptie in 
Zwolle op 20 maart j.l. nam de heer ir. E. H. 
Mulder, Algemeen Directeur van Diesel 
Marine International, afscheid van vele re
laties en vrienden. Wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
hij zijn functie overgedragen aan de heer 
J. C. H. W. Cobben.

J. Beeuwkes
In verband met zijn pensionering per eind 
maart 1987 nam de heer J. Beeuwkes tij
dens een receptie op 13 maart j.l. afscheid 
als marketing manager van de Verolme 
Machinefabriek Ijsselmonde B.V. Vele rela
ties en vrienden kwamen hem de hand 
drukken.

Ballotage

Gepasseerd voor het 
G EW O O N LIDM AATSCHAP:
R. AMELS
Afdeling: Groningen

P. J. BRUNSMANN 
Afdeling: Amsterdam

Ing. J. ESHUIS 
Afdeling: Groningen

Ing. M. W. TEN HAAF 
Afdeling: Rotterdam

G. KERVEZEE 
Afdeling: Rotterdam

H. LUESINK 
Afdeling: Rotterdam

A. B. SANTEMA 
Afdeling: Groningen

Ing. A. C. ZABEL 
Afdeling: Groningen

Gepasseerd voor het 
BELANGSTELLEND L ID M A A T
SCHAP:
H. HILGEMAN 
Afdeling: Amsterdam

J. G. A. ROMEIJNDERS 
Afdeling: Groningen

T. N. SAVINSKAYA (Mevrouw) 
Afdeling: Rotterdam

H. P. WINKEL 
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDM AATSCHAP
R. E. X. HAGENAAR 
Afdeling: Amsterdam

M. H. SELLES 
Afdeling: Amsterdam

P. A. J. VINCKEN 
Afdeling: Rotterdam

-  Primary deck coverings
-  Miscellaneous equipment
-  Annex I: other materials or equipment
-  Annex II: fire tests.

It refers to  about 1000 products manufac
tured by about 250 manufacturers around 
the world.
This booklet is one among the dozen 
covering all marine and offshore materials 
and equipment eligible to  the type appro
ved scheme of the society.
Bureau Veritas has published a second 
booklet listing every certificate of approval 
for materials and equipment delivered until 
December 1985. This booklet supersedes 
the one published in June 1983 and deals 
with Machinery and Piping systems.
This booklet entitled ’List of Certifi
cates of Approval issued for M ate
rials and Equipment -  machinery, pi
ping systems’ contains the following 
chapters:
-  Machinery
-  Boilers, pressure vessels and accesso

ries.
-  Tailshaft and accessories.
-  Auxiliaries
-  Piping and accessories
-  Refrigerating plants
-  Equipment for special cargoes
-  Miscellaneous.

In 1972, Bureau Veritas introduced the 
formal procedure of delivering Certifica
tes of Approval superseding the letters of 
approval or authorization of use formerly 
established.
As such Certificates of Approval remain 
valid four years only materials and equip
ment forming the subject of a certificate 
issued after 1st January 1982 are listed.

These booklets are available on request at:
Bureau Veritas 
Coolsingel 75 

3012 AD Rotterdam

Nieuwe uitgaven

TW O  NEW  PU B LIC ATIO NS  
BY BUREAU VERITAS
Bureau Veritas has published a booklet 
listing every certificate of approval for ma
terials and equipment relating to fire pro
tection delivered until August 1986. This 
booklet supersedes the one published in 
June 1983.
This booklet entitled ’Type approved 
materials and equipment -  fire pro
tection’ contains the following chapters:
-  Class A bulkheadings
-  Class B bulkheadings
-  Class A doors
-  Class B doors
-  Non-combustible materials
-  Combustible materials
-  Surface linings -  floor coverings -  paint 

systems
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